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Wykonawcy  

uczestniczący w zapytaniu 

ofertowym w sprawie 

udzielenia zamówienia na :  

Zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podległych placówek. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, iż wpłynęły pytania do zapytania 

ofertowego: 

 

Pytanie 1 

Poz. 25 – Cif mleczko, producent zmienił gramatury opakowań ( w załączeniu pismo), teraz dostępne 

są pojemności: 300g; 385g; 540g; 693g; 780g; 1001g – proszę o wskazanie gramatury. 

Odpowiedź: 

W pozycji 25 pakietu asortymentowo-cenowego Zamawiający wymaga mleczka do czyszczenia np. 

Cif Professional Lemon Cream lub równoważnego. Wykonawca powinien zaproponować 

produkt zgodny z wymaganiami Zamawiającego.   Zamawiający dopuszcza zmianę opakowań 

+/- 6% , lecz wymaga wyceny jednostki miary podanej w pakiecie asortymentowo cenowym. 

 

Pytanie 2 

Poz. 26 – mleczko do mebli 1 litr – mleczko Swish ma teraz pojemność 946 ml, proszę                      

o zmianę. 

Odpowiedź: 

W pozycji 26 pakietu asortymentowo-cenowego Zamawiający wymaga mleczka do czyszczenia 

mebli, nie wskazując producenta. Wykonawca powinien zaproponować produkt zgodny                           

z wymaganiami Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza zmianę opakowań +/- 6% , lecz 

wymaga wyceny jednostki miary podanej w pakiecie asortymentowo cenowym. 

 

Pytanie 3 

Poz. 31 – odświeżacz w aerozolu 500 ml – czy można zaproponować odświeżacz 400 ml, 

który jest bardziej dostępny a i jego cena jest niższa niż 500 ml, z przeliczeniem ilości. 



Odpowiedź: 

Wykonawca powinien zaproponować produkt zgodny  z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Pytanie 4 

Poz. 32 – proszę o dokładniejszy opis produktu, w opakowaniach 11 kg występuje środek 

myjący do zmywarek a nie odświeżacz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zainteresowany jest nabyciem środka myjącego do zmywarek przemysłowych, 

opakowanie 11 kg. 

 

Pytanie 5 

Poz. 61 i 62 – proszki do prania, wymagają Państwo opakowań 5 kg, podanie ceny za kg ale 

wskazana ilość nie dzieli się przez 5, czy w jednostce miary ma być kg czy sztuka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wycenienia w cenie jednostkowej kg produktu. 

 

Uprzejmie proszę o zmianę zapisów Umowy. 

W przedmiotowej Umowie proszę o zmianę brzmienia następujących zapisów: 

1. § 2 ust 3 – prosimy o dopisanie: jednak nie mniej niż 80% (osiemdziesiąt procent) 

wartości przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. 

2. § 3 ust 3 prosimy o zmianę terminu dostawy na: 5 dni roboczych lub 7 dni 

kalendarzowych oraz wykreślenie słowa „telefonicznie” jako metody składania 

zamówienia. 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany – termin dostawy 7 dni 

kalendarzowych wykreślenie słowa „telefonicznie” jako metody składania 

zamówienia. 

3. § 5 ust 2 prosimy o wykreślenie słowa „telefonicznie” 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa „telefonicznie.” 

4. § 5 ust 3 – prosimy o dopisanie: nie później aniżeli 14 dni od daty dostawy                             

i wykreślenie słowa „telefonicznie” 

Zamawiający wykreśli słowo „telefonicznie”. Pozostałe zapisy pozostają bez 

zmian. 

5. § 5 ust 4 – wnosimy o zmianę na 5 dni roboczych. 



Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. 

6. § 8 ust 3 – prosimy o wykreślenie: „bez zastrzeżeń” 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. 

7. § 8 ust 4 – prosimy o zmianę zapisu na: Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

uznaje się datę zaksięgowania na jego rachunku bankowym. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. 

8. § 9 ust 1 pkt a – prosimy o zmianę na 0,5% wartości brutto każdego zamówienia. 

§ 9 ust 1 nie posiada punktów. 

Jeśli pytanie dotyczy § 9 ust. 2 pkt a Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę zapisu.  

9. § 9 ust 1 pkt b – wnosimy o zmianę; za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

§ 9 ust 1 nie posiada punktów. 

Jeśli pytanie dotyczy § 9 ust. 2 pkt b Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę zapisu.  

10. § 9 ust 4 – prosimy o zmianę na: Strony uprawnione są do żądania kar umownych 

zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu.  

11. § 9 ust. 7 – prosimy o zmianę na: Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu.  

12. § 9 ust. 9 – wnosimy o zmianę na: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 

Stronom w następujących przypadkach. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu.  

13. § 9 ust. 9 – wnosimy o dopisanie pkt d w brzmieniu: w przypadku, gdy Zamawiający 

nie wykorzysta limitu wartościowego lub ilościowego w wymiarze opisanym w § 2 

ust. 3 – nie mniej niż 80%. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. 

14. § 10 ust. 1 pkt b – wnosimy o dopisanie: wycofanie produktu przez producenta. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu. 

 



W punkcie drugim opisu przedmiotu zamówienia zmienia się zapis „5 dni” na zapis „7 dni 

kalendarzowych”. W punktach drugim, czternastym, piętnastym opisu przedmiotu 

zamówienia wykreśla się słowo „telefonicznie”. 


